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Definitioner 

Bentisk: Organismer som lever på eller i närheten av botten i sjöar och hav. 
Biomassa: Den sammanlagda vikten av alla levande organismer inom ett visst område, vanligtvis till 

huvuddel av växter 
Cyanobakterier: Fotosyntetiserande bakterier som finns i hela världen på land och i vatten, i stora och   

varierande mängder. 
Denitrifikation: En nedbrytning av organiskt material när syrgas inte längre sker, detta då syrgashalten 

är för låg. Utförs därmed  i syrefattiga miljöer av vissa bakterier och är en biologisk 
reduktionsprocess. 

Kulvert: En övertäckt gång som kan vara underjordisk. Används för bland annat elkablar, 
vattenledningar, och avlopp. Binder ofta ihop olika byggnader och kan 
användas som passage. 

Kiselalg: En encellig alg, ofta kolonilevande. Bildar ett skal av kiseloxid. Kallas även diatomit. 
Makrofyt: Stor växt i vattenvegetation. 
Mitos: När en cell delas och dess cellkärna delas till två genetiskt identiska dotterceller. 
Muddring: Omformning av botten i sjö, vattendrag eller hav genom schaktning. Muddringens syfte kan 

vara att fördjupa farleder, kanaler och hamnar eller att utvinna material, t.ex. för byggande av 
dammar. 

Litologi: Beskrivning av berg eller jordart genom att berätta egenskaper som är synliga för blotta ögat 
såsom färg, mineralsammansättning och kornstorlek. 

Pennat: Avlånga kiselalger. 
Primärproduktion: En process där organiska ämnen produceras ur oorganiska ämnen av 

levande varelser, såsom gröna växter, alger och vissa bakterier. Sker vanligtvis genom 
fotosyntes eller hos bakterier genom kemosyntes. 

Sedimentkärna: En provtagen del av sedimentet på havs-/sjöbotten. 
Silt: Små partiklar från en jordart som till största del innehåller kornfraktionen silt med mycket liten del 

lera (>15%) med en diameter på 0,002 till 0,06. 
Språngskikt: Ett skikt i hav eller sjö där på ett visst djup någon egenskap (till exempel salthalt eller 

temperatur) i vattnet förändras. 
Stratifiering: Skiktning av olika företeelser i olika nivåer. 
Taxonomi: Vetskapen om organismernas klassificering eller indelning, som är deras namngivning, hur 

de ser ut samt formell klassifikation. 
  

  
  
Samtliga ord är definierade av Nationalencyklopedin. 
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Abstract 
Diatoms are microscopic, photosynthetic, single-celled organisms that are useful in 
studies of water qualities (eg pH, nutrients, salinity). By analyzing changes in the 
species composition of diatoms back in time, gives an opportunity to interpret the 
marine environment affected by various factors (Andren et al, 1999). The aim of the 
study was to study changes in diatom abundance and composition in Hallsfjärden, a 
bay in the Baltic Sea located north of Himmerfjärden in Södertälje. The site was 
chosen because it is a bay that is assumed to have a large environmental impact due to 
external factors such as increased population growth, water treatment plants, 
industrial areas, dredging and a link to Lake Mälaren. The purpose of the study 
therefore to investigate whether there was an environmental impact in Hallsfjärden, in 
order to draw conclusions about what happened in the area and what has affected the 
water the last 100 years. 
     The survey is conducted by sampling sediment cores, studied by biostratigraphy of 
fossil diatoms to reconstruct past environmental conditions. The results of the analysis 
showed that oxygen deficiency was a particular problem, which is related to the 
eutrophication that are threatening some diatoms and thereby changes the species 
composition of ecosystems in Hallsfjärden. A plausible interpretation of the analyze 
results is that Hallsfjärden was adversely affected by the Södertalje area's population 
growth and Himmerfjärdsverkets startup by high emissions of nutrients. It has on the 
other hand appeared a positive impact for Himmerfjärdsverkets gradually improved 
purification with clearer water conditions. Hallsfjärden have proved to be a 
particularly sensitive ecosystem in this study, with low salinity and strong 
thermocline, which means that it is more affected by eutrophication and pollution in 
its drainage area. This causes a problem of eutrophication in Hallsfjärden due to the 
bay showing the influence of the surrounding areas and its emissions, which later 
exports further to the Baltic Sea via Himmerfjärden with the southbound flow. 
 
Keywords: treatment plant, sediment core, Himmerfjärden, Himmerfjärdsverket, 
diatom analysis, Södertälje, Stockholm archipelago 
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Sammanfattning 
Kiselalger är mikroskopiska, fotosyntetiserande, encelliga organismer som är 
användbara vid studier om vattenkvalitéer (till exempel pH, näringsämnen, salthalt). 
Genom att analysera förändringar i artsammansättningen av kiselalger bakåt i tiden 
kan tolkningar göras om hur havsmiljön påverkats av olika faktorer (Andrén m.fl., 
1999). Målet med studien var att studera förändringar i kiselalgernas förekomst i 
Hallsfjärden, en havsvik i Östersjön belägen norr om Himmerfjärden i Södertälje. 
Platsen valdes för att det är en havsvik som antas ha stor miljöpåverkan på grund av 
yttre faktorer såsom en ökad befolkningstillväxt, reningsverk, industriområden, 
muddring och en kontakt med sjön Mälaren. Syftet med studien var därmed att 
undersöka om en miljöpåverkan fanns i fjärden, detta för att kunna dra slutsatser om 
vad som hänt samt vad som påverkat vattenområdet de senaste 100 åren. 
     Undersökningen är utförd genom provtagning av sedimentkärnor som undersökts 
avseende biostratigrafin av fossila kiselalger för att rekonstruera tidigare 
miljöförhållanden. Analysresultatet visade att syrebrist var ett utmärkande problem, 
vilket i samband med eutrofiering hotar vissa kiselalgsarter och förändrar därmed 
artsammansättningen i ekosystemen i Hallsfjärden. En sannolik tolkning av 
analysresultatet är att Hallsfjärden påverkats negativt av Södertäljeområdets 
befolkningstillväxt och Himmerfjärdsverkets	uppstart genom höga utsläpp av 
näringsämnen. Det har å andra sidan synts en positiv inverkan efter 
Himmerfjärdsverkets successivt förbättrade rening med klarare vattenförhållanden. 
Hallsfjärden har i studien visat sig vara ett särskilt känsligt ekosystem med låg salthalt 
och starka språngskikt, vilket gör att det påverkas mer av eutrofiering och 
föroreningarna i området. Detta medför en övergödningsproblematik i Hallsfjärden, 
då fjärden visar en påverkan av omkringliggande områden och dess utsläpp av 
föroreningar, vilka även sedan exporteras ut i Östersjön via Himmerfjärden med den 
sydgående strömmen. 
 
Nyckelord: reningsverk, sedimentkärna, Himmerfjärden, Himmerfjärdsverket, 
diatoméanalys, Södertälje, Stockholms skärgård 
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Inledning 
Östersjön omges idag av mark som till stor del används av människan, bland annat för 
jordbruk, skogsbruk, samt bebyggelse som inkluderar industrier och reningsverk. Det 
bor ungefär 85-90 miljoner människor i Östersjöns avrinningsområde och de 
mänskliga aktiviteter som sker där bidrar till en ökad mängd utsläpp av näringsämnen. 
Dessa förs förr eller senare ut till Östersjön och leder till övergödning (Bernes, 2005). 
Vid övergödning, eller eutrofiering, gynnas alger och cyanobakterier, vilka under 
sommarhalvåret kan skapa kraftiga blomningar. Under våren, när havet är fullt av 
näringsämnen efter vintern, sker en vårblomning av alger så snart ljuset kommer 
tillbaka. Vid dessa blomningar bildas stora mängder organiskt material som så 
småningom faller till botten, och vid nedbrytning förbrukas stora mängder syre. 
Östersjön är ett hav med dålig vattenomblandning på grund av sitt bräckta vatten och 
har ett välutvecklat salthaltssprångskikt, vilket kallas haloklin. Haloklinen delar upp 
vattenmassorna i två skikt där det sötare vattnet befinner sig ovanpå det saltare, vilket 
försvårar omblandningen och bidrar till syrebrist på havets bottnar (ibid).  
    Utöver haloklinen finns även en annan typ av språngskikt i havet, kallad termoklin. 
Termoklinen delar upp vattenmassorna i olika temperatur, där det varmare ytvattnet 
befinner sig ovanpå tyngre, kallare vattnet längre ned (Bernes, 2005).  
     Bottenlevande, eller bentiska, samhällen begränsas i Östersjön på grund av de 
rådande salthaltsgradienterna, både vertikalt och horisontellt. Syrebrist har resulterat i 
att vissa livsmiljöer försvinner, och när detta sker med bottenfaunan får det en stark 
effekt på bottennäringsväven som blir lidande med omfattande störningar (Conley 
m.fl., 2009). De flesta arter i Östersjön är även ursprungligen söt- eller saltvattensarter 
som har anpassat sig till en för hög eller för låg salthalt mot vad de annars är vana vid. 
Detta leder till att arterna i havet lever under en ständig salthaltstress och är mer 
känsliga för förändringar såsom invasiva arter, föroreningar och syrebrist än arter i 
andra hav. Artfattigdomen gör även att näringsvävarna är enklare än i de övriga 
världshaven (Bernes, 2005). 
      De syrefria bottnarna i de djupare delarna av öppna Östersjön har påträffats sedan 
haloklinen bildades för cirka 8000 år sedan, dock har de fått en ökad utbredning på 
grund av eutrofiering vars effekt syns tydligast de senaste 60 åren (Zillén & Conley, 
2010). Vid syrefria förhållanden bildas laminerade sediment, detta genom att de 
bentiska arterna som vanligtvis rör om i sedimentet försvinner och sedimenten lämnas 
i princip orörda. Laminerade sediment används därmed som en indikation på syrefria 
bottnar, och i syrerika miljöer syns i stället ofta homogena och omrörda sediment av 
bentiska organismer (Conley m.fl., 2009). 
     Genom att analysera förändringar i artsammansättningen av kiselalger bakåt i tiden 
ges möjligheten att tolka hur havsmiljön påverkats (Andrén m.fl., 1999). Kiselalger 
har visat sig vara användbara vid studier om vattenkvalitéer (till exempel pH, 
näringsämnen, salthalt), eftersom de existerar på en stor mängd platser och ytor samt 
har en väl dokumenterad taxonomi (Julius & Theriot, 2010). Varje art har ett optimum 
för sina livsbetingelser och kan indikera något om vilken typ av miljö de levt i. De 
reagerar även relativt snabbt på förändringar i miljön då de har en kort generationstid 
(ibid). 
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      Studieobjektet för den aktuella undersökningen är Hallsfjärden, en havsvik av 
Östersjön belägen vid Södertälje. Hallsfjärden befinner sig nära Mälarens utlopp och 
används som insegling till Södertäljes sluss, den stora farleden in till Mälaren. 
Hallsfjärden valdes ut för att den är en havsvik med stor miljöpåverkan av närliggande 
reningsverk, jordbruksområden, en ständigt växande befolkning, omfattandes 
industriområden samt intensiv båttrafik från de fartyg som slussar in till Mälaren. 
Himmerfjärden, som förbinder Östersjön med Hallsfjärden, är ett område med 
noggrann miljöövervakning vilken utförs som recipientkontroll av det närliggande 
reningsverket SYVAB Himmerfjärdsverket (SYVAB, 2016). Strömmen i 
Himmerfjärden har en nordgående riktning (Larsson m.fl., 2011), vilket bidrar till att 
områden norrut skulle kunna påvisa en påverkan av reningsverket. 
      Omgivningen runt Hallsfjärden tros bidra med stora mängder utsläpp av 
näringsämnen till vattnet, bland annat genom utsläpp av närsalter från reningsverk och 
avrinningsområden. Detta är ett omfattande problem eftersom utsläppen ökar 
primärproduktionen vilket skapar eutrofierade områden (Bernes, 2005). Eutrofiering 
och algblomning kan även skapa en grumlig vattenmassa med dålig sikt, vilket 
förhindrar att solljuset når ner till de bentiska kiselalgerna och makrofyter som är 
beroende av ljuset för att överleva (ibid). 
      Målet med denna studie var att studera förändringar i kiselalgernas förekomst i 
Hallsfjärden och relatera dessa förändringar till händelser och faktorer i den 
omkringliggande miljön. Syftet var att ta reda på om den omkringliggande miljön 
påverkar området och i så fall i vilket omfattning. Dokumenterade händelser i 
Södertäljeområdet, Himmerfjärden och området runt Mälaren identifierades och 
relaterades till den funna kiselalgssammansättningen i Hallsfjärden för att kunna dra 
slutsatser om vad som hänt och påverkat vattenområdet de senaste 100 åren. 
 Frågeställningarna i studien är därför följande: 
  

●   Hur förändras kiselalgernas artsammansättning i Hallsfjärden under de senaste 
100 åren? 

●   Finns det ett samband mellan miljöförändringar i området och en förändrad 
havsmiljö i Hallsfjärden? 

  
Studiens avsikt var därmed att kunna urskilja vad som skett under detta tidsspann och 
avgöra hur stor påverkan de antropogena eller naturliga krafterna haft, vilka de var 
och hur de påverkat vattenmiljön. Nedan följer en introduktion till de områden och 
studieobjekt som är centrala för den aktuella undersökningen. 

Kiselalger 
Kiselalger är mikroskopiska alger som förekommer över hela världen i både salt och 
sött vatten, och kan leva både enskilt och tillsammans i kolonier (Kale & Karthick, 
2015). Kiselalger är encelliga och eukaryotiska organismer och deras livsmiljö består 
av, förutom vattenmiljön, andra våta och fuktiga områden på land. Kiselalger kan 
bevaras väl som fossil då de har en kiselhaltig cellvägg som kan liknas vid glas. Vissa 
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arter visar en global distribution och är ofta arter som är toleranta mot föroreningar 
(Kale & Karthick, 2015).    
     Kiselalger har olika miljöpreferenser och trivs på olika vattendjup, i olika halter av 
salthalt, näringsämnen och varierande pH-värden (Björn & Cronberg, 2010). 
Varje kiselalg består av två skalhalvor med en omslutande cellvägg bestående av 
kiseloxid. Kiselalgerna kan variera i storlek från cirka 2,5 µm till 2 mm (Florin, 1984) 
och det finns mellan 20 000 till 2 miljoner olika arter kiselalger (Edlund m.fl., 2016). 
Detta ofullständiga antal beror på att det är en stor mängd kiselalger som anses vara 
svårbestämda, samt ett stort antal nya arter som fortfarande upptäcks (Edlund m.fl., 
2016). Majoriteten av arterna är fotosyntetiska. De som inte fotosyntetiserar är 
antingen heterotrofer, vilket är arter som konsumerar andra organismer, eller 
fakultativa arter, vilka lever på en annan organism utan att nödvändigtvis parasitera på 
den (Jones, 2013).   
     Kiselalgerna lever i olika habitat beroende på art. De olika habitaten delas in i den 
pelagiska zonen, vilket innebär fritt levande i öppet vatten, och den bentiska zonen, 
vilket är de kiselalger som lever på botten eller på annan plats. De bentiska algerna 
delas in i fyra mindre kategorier; vilka är (a) epipeliska, de som är rörliga i eller 
ovanpå sedimentet på havsbotten, (b) epifytiska, det vill säga fastsittande på växter 
eller andra alger, (c) epilitiska, fastsittande på sten eller klippor och slutligen (d) 
episammiska som är fastsittande på sandkorn (Snoeijs m.fl., 1993-1998). Kiselalger 
kategoriseras även som centriska eller pennata beroende på sin geometriska form. De 
cirkulära formerna räknas in i kategorin centrisk, och alla övriga former (inklusive 
båtformade, elliptisk, triangulär med flera) räknas till kategorin pennata. Majoriteten 
av de pennata kiselalgerna lever i den bentiska zonen och de centriska arterna lever 
generellt fritt i den pelagiska zonen (Björn & Cronberg, 2010). 

Östersjön 
Östersjön är ett ungt och bräckt hav som har utvecklats mellan olika stadier sedan den 
senaste inlandsisen försvann. Det bräckta vattnet uppkom i samband med att marint 
vatten rann in över trösklarna i söder då Östersjösänkan stod i nivå med världshaven 
för ungefär 9800 år sedan (Andrén m.fl., 2011). Havet kallades då Littorinahavet, 
vilket fick en tillförsel av sötvatten genom dräneringsområden och floder. Saltvatten 
fördes in via trösklarna i söder som vid denna tid var djupare och klimatet var 
varmare. Allt eftersom bottentopografin i söder förändrades gradvis övergick det till 
det Östersjön som existerar idag (ibid). Dagens Östersjön med dess nuvarande 
egenskaper har beräknats existerat i cirka 1000 års tid (Andrén & Andrén, 2014). 
Havet är lokaliserat i norra Europa med en area på cirka 390 000 km² (Bernes, 2005). 
Dess unga ålder, i kombination med den horisontella salinitetsgradienten, har 
resulterat i att det är ett artfattigt hav där få arter har hunnit anpassa sig efter dess 
omgivning. 
      Östersjön får inflöden av saltvatten från Skagerrak och Kattegatt, som står i 
förbindelser med Östersjön via trösklarna i Öresund samt Stora och Lilla Bält. Det 
finns även en förbindelse mellan Atlanten och Nordsjön och Skagerrak. 
Saltvattensinflödena är dock begränsade på grund av de grunda trösklarna, vilket 
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medför ett långsamt vattenutbyte i Östersjön på ungefär 25-30 år. Östersjön har fyra 
gånger så stort avrinningsområde i förhållande till dess yta. Kombinationen av hög 
sötvattenstillförsel och ett begränsat vattenutbyte med världshaven medför ett bräckt 
vatten med en salhaltsgradient, I Egentliga Östersjön har vattnet ett salthaltsnitt på 
ungefär 6-8 promille vid ytan, och cirka 11-20 promille i de djupare delarna (Bernes, 
2005). 

Himmerfjärden, Hallsfjärden och Mälaren 
Himmerfjärden är en havsvik belägen i Stockholms södra skärgård, vars salthalt 
regleras av inkommande bottenvatten från Östersjön och transporten av färskvatten 
från Mälaren (Johansson, 1989). Detta orsakar havsvikens bräckta vatten och dess 
starka vertikala uppdelning genom haloklinen. Himmerfjärden begränsas av grundare 
sund vilket gör det svårt för vattnet att bytas ut i de djupare delarna (Svenskt Vatten 
Utveckling m.fl., 2011).  
     Även termoklinen bidrar till försämrad vattenomblandning och är i Himmerfjärden 
belägen på cirka 15 meters djup under sommaren (Syvab, 2016). Under vintern är 
temperaturskiktningen i djupare vatten generellt närmare ytan och under höst och vår 
blandas vattnet mer frekvent då temperaturen i djupvattnet inte skiljer sig från 
ytvattnets temperatur (Petersson, 2006). Ytvattensalthalten i Himmerfjärdens inre 
områden varierar mellan 1-3, och i de yttre områdena mellan 4-6 (Hansson & 
Håkansson, 2004). Vattnets cirkulation och strömmar i Himmerfjärden påverkas av 
interna och externa processer, såsom vind, vattenståndsvariationer samt förändrad 
stratifiering (Svenskt Vatten Utveckling m.fl., 2011). 
     Sötvatten från Mälaren förs med ytströmmen genom Södertälje kanal vidare ut i 
Hallsfjärden. Det salta, tyngre vattnet kommer från Östersjön och förs in via den 
nordgående bottenströmmen som passerar genom Himmerfjärden och förbi 
reningsverket innan det når Hallsfjärden (Larsson m.fl., 2011). 
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Figur 2. Karta över studiens berörda vattenområden omkring Södertäljeområdet. De utsatta punkterna 
visar följande; a: Mälaren, b: Södra Björkfjärden, c: Bränningeåns utlopp i Hallsfjärden, d: 
Hallsfjärden, e: Himmerfjärdsverket, f: Himmerfjärden (Lantmäteriet, 2016). 
  
Studieobjektet i den utförda undersökningen är Hallsfjärden, en havsvik norr om och i 
angränsning till Himmerfjärden och befinner sig strax söder om Södertälje kanal. Det 
är även en vik som förbinder Mälaren med Östersjön. Miljöstatusen i Hallsfjärden är 
otillfredsställande när det kommer till mängden fosfor och kväve 
(Vattenmyndigheterna, 2016). Det är ett område utpräglat av 
övergödningsproblematik som främst tros orsakas av tätortsmiljö och intilliggande 
jordbruksområden genom tillrinning från vattendrag och Mälaren som befinner sig på 
andra sidan om Hallsfjärden (ibid). 
      Mälaren är en sjö som används som en viktig vattenresurs för dricksvatten, fiske 
och transport. Den befinner sig geografiskt i ett tätbebyggt område, vilket leder till att 
sjön tar emot utsläpp från industrier, jordbruksmarker och kommunala och enskilda 
avlopp (Mälarens vattenvårdsförbund, 2010). Dessa föroreningar och utsläpp 
transporteras sedan genom Södertälje kanal ut i Hallsfjärden och sedan vidare ut i 
Östersjön. Tillflöden från vattendrag påverkar den större nettotransporten av vattnet, 
som rör sig ut mot havet via slussen i Stockholm och via kanalen i Södertälje. 
Inflöden till Mälaren regleras via ett 90-tal olika vattenkraftverk som är belägna runt 
sjön, och utflödet regleras via slussar och kulvertar i Stockholm och vid 
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Södertäljeslussen i Södertälje (Mälarens vattenvårdsförbund, 2010). Vid extra 
nederbördsrika perioder är det även nödvändigt att släppa ut vatten till Södertälje 
kanal vilket exempelvis skedde år 1977, 1985 och 1986 när vårfloden var ovanligt stor 
(Elmgren & Larsson, 1997). 
     Normalt släpps det ungefär ut cirka 10 m³ vatten per sekund genom Mälaren via 
bland annat avtappning, slussläckage, slussning och så vidare. Vid de extra 
nederbördsrika perioderna kan denna mängd öka fem till tio gånger, vilket kan pågå i 
längre än en månads tid, och hände även ett flertal gånger under år 1984 (ibid). 
Vårfloden sker varje år, men dess storlek till Himmerfjärden varierar beroende på hur 
stort utflöde det kommer från Mälaren genom Södertäljes sluss. Vädret skapar vattnets 
förutsättningar i form av vind och nederbörd, vilket medför högre avrinning från land. 
Vädret reglerar därmed transporten av närsalter via avrinningsområden och reglerar 
även Himmerfjärdens vattenutbyte, vilket har stor betydelse för produktionen av 
växtplankton (ibid). 
      Mälaren har varit en förorenad sjö under en lång tid. Dess näringsmängd började 
öka år 1850 och eskalerade kring 1950 (Renberg m.fl., 2001). Detta då jordbruket i 
områdets avrinningsområde industrialiserades och befolkningsmängden ökade Södra 
Björkfjärden. Området i Mälaren närmast Södertälje kanal har troligen varit förorenad 
längre än andra delar av sjön på grund av tätortsmiljö, intilliggande industrier, avlopp 
och genom Sagåns utlopp, vilken passerar Sala norr om Stockholm (ibid). 
      Förutom Mälaren tillför även Bränningeån sötvatten till Hallsfjärden. Bränningeån 
är en å belägen i Södertälje och Nykvarns kommun som mynnar rakt ut i Hallsfjärden 
och är därmed en del av dess avrinningsområde. Ån passerar ett flertal åkrar och 
ängsmark och har god vattentillförsel hela året. Flödet i ån varierar över åren från att 
vara konstant till att vara säsongsberoende (Johansson, 1989). 

Himmerfjärdsverket 
Vid Himmerfjärdens norra strand ligger sedan år 1974 Himmerfjärdsverket, ett 
avloppsreningsverk som ägs av sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag. 
Reningsverket tar emot avloppsvatten från Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, 
Stockholm och Södertälje (Syvab, 2016). 
       Efter att det inkommande vattnet har passerat reningsverket släpps det ut genom 
två trätuber, vilka befinner sig 1600 meter ut i Himmerfjärden. Under höst, vinter och 
vår stiger det renade vattnet upp till ytan och under sommaren sprids vattnet vid 
termoklinen. När vattnet släpps ut har reningsverket minskat dess kvävehalt med cirka 
90 %, fosforhalten med drygt 95 % och organiska ämnen med cirka 97 % (Syvab, 
2016). I norra Himmerfjärden ansvarar trots detta Himmerfjärdsverket för mer än 
hälften av tillförseln av fosfor på årsbasis, samt till stor del av kvävetillförseln i detta 
område (Johansson, 1989). 
      Himmerfjärdsverket har under sina verksamma år utfört olika storskaliga 
experiment och haft olika strategier för att undersöka verkets miljöpåverkan på 
Himmerfjärden. År 1975-76 startade ett forskningsprojekt i samarbete med 
Stockholms universitet och Naturvårdsverket för att ta reda på om det var kväve eller 
fosfor som var den begränsade faktorn för algproduktionen (Elmgren & Larsson, 
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1997). År 1978 konstaterades att det var kvävetillgången som begränsade 
primärproduktionen, därefter spekulerades det att kvävereduktionen möjligen skulle 
kunna förhindra blomningar av cyanobakterier. År 1982 erhölls nya resultat som 
visade att kvävenivåerna bestämde produktionsstorleken på cyanobakteriernas 
blomning, medan fosformängden avgjorde på vilken plats blomningen tog plats 
(Elmgren & Larsson, 1997). År 1983-1984 testade verket ett nytt experiment där 
mängden totalt utsläppt fosfor ökade fyrfaldigt på grund av att det skett en kraftig 
förändring av kväve- och fosforkvoten i det renade avloppsvattnet. Syftet med detta 
experiment var dels att undersöka om fosforutsläppen skulle öka växtplanktons 
tillväxt, och dels om de kvävefixerande cyanobakterierna skulle stimuleras. Resultaten 
blev dock svårtolkade på grund av stora variationer i vädret och starka vindar, samt att 
det råkade sammanfalla med ett år då ovanligt stora mängder sötvatten från Mälaren 
släpptes ut genom Södertälje kanal (ibid). Reningsverket expanderade och blev större 
år 1985 med allt fler anslutna avlopp, som idag räknas vara uppe i 314 100 hushåll 
(Syvab, 2016), vilket gav ett ökat kväveutsläpp. Mellan åren 1985-89 utfördes därmed 
olika tester med ökad kvävebelastning, för att sedan mellan 1992-93 minska den igen 
(Elmgren & Larsson, 1997). 
      År 1988 började Himmerfjärdsverket undersöka om de kunde använda 
kväverening genom denitrifikation för att utveckla en självreningsförmåga hos 
recipienten. Försöket misslyckades och 1990 byggdes verket om och fick en bättre 
kväverening. Fram till 1993 lyckades reningsverket rena upp till cirka 50 % av de 
totala kväveutsläppen årsbasis (Elmgren & Larsson, 1997). Reningsverket 
implementerade år 1997 en ny reningsteknik som bygger på kvävereduktion, vilket 
resulterade i ytterligare en minskning av kväveutsläppen. 
      År 2007 utfördes ett nytt experiment i två steg, varav det första steget innebar att 
kvävereningen stängdes av. Detta för att undersöka hur kraftiga utsläpp av kväve 
påverkade blomningen av cyanobakterier i förhållande till mängden fosfor. Den totala 
mängden kväve gick under denna provperiod upp till ca 730 ton, vilket var fem 
gånger mer än när kvävereningen var igång. Provperioden tog slut år 2009 och då togs 
kvävereningssteget åter i bruk (Larsson m.fl., 2011). Experimentets andra steg 
utfördes under år 2009-2010, i vilket utsläppspunkten av det renade vattnet flyttades 
närmare ytan. Genom att höja utsläppspunkten blev kvävet som var kvar efter 
reningen mer direkt tillgängligt för växtplankton (ibid). Syftet med dessa två 
experiment var att undersöka om den ökade mängden kväve i vattnet vid första steget 
medförde att all fosfor skulle förbrukas under vårblomningen. Om fosforhalten blev 
för låg i vattnet innebar det att cyanobakterierna inte längre kunde binda kvävgas, och 
sommarblomningen av cyanobakterier minskade. Resultatet av experimenten var att 
badvattenkvalitén, som kan begränsas av övergödning, och mängden kväve i ytvattnet 
inte påverkades märkbart. Dock sågs en ökning av mängden klorofyll i 
Himmerfjärden, vilket återspeglade att det fanns algblomning i vattnet, och en 
minskning i de norra fjärdarna såsom Hallsfjärden. Den ökade mängden klorofyll 
antogs bero på att effekten av den utförda kväveminskningen inte var lika stor som 
förväntat, samt på grund av den högre mängden fosfor som släpptes ut från 
reningsverket. Experimenten var dock otillräckliga för att avgöra om det renade 
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avloppsvattnet på en högre utsläppsplats motverkade kvävefixerande alger (Larsson 
m.fl., 2011). 

Muddring- och dumpningshistoria i Hallsfjärden 
Hallsfjärden och Södertälje kanal har under vissa tidsperioder blivit utsatta för 
muddring av sedimentbotten och dumpning av muddermassor. Under vintern och 
våren 1996-1997 utfördes muddringar i delar av Södertälje kanal för att göra det 
möjligt för större båtar att passera. Cirka 60 000 m³ muddermassor tippades i en 
djuphåla i Hallsfjärden, 4-5 km söder om Södertälje. När muddringen var avslutad 
täcktes det dumpade materialet med ett lager av sand för att minska läckage av 
metaller och organiska ämnen (Olsson m.fl., 1999).           
     I en omfattande undersökning, där provtagna sedimentkärnor studerades med 
röntgen, observerades att djuphålor i Hallsfjärdens norra del använts för att dumpa 
muddermassor (Axelsson, 2016). Denna tippning medförde att mudderslamskikten på 
botten bestod av minerogent, siltigt-lerigt material och sannolikt bildades de första av 
dessa skikt redan år 1923, då Södertälje kanal var under ombyggnad (ibid). Vintern 
1978-79 användes djuphålor i Hallsfjärden för dumpning av muddermassor och det 
tippades 355 000 m³ i den största djuphålan. Sedimentkärnor jämfördes före och efter 
dumpningen och materialet innehöll låga mängder tungmetaller. Stora delar av det 
dumpade materialet spreds därmed med bottenströmmar och sedimenterade i andra 
delar av bottensedimentet i fjärden (ibid). 
     Muddringen som utfördes i kanalen bidrog till en omblandning som medförde att 
förorenat sediment spreds geografiskt. Denna spridning bidrog till biologiska, 
fysikaliska och kemiska förändringar i muddermassorna, vilket ledde till att de 
partiklar som fanns löst frigjordes eller transformerades till mer biotillgängliga 
föreningar. Detta innebar att organismer i vattnet tog upp en högre mängd 
föroreningar (Viktor, 2000). 

Södertälje kommuns utveckling 
Hallsfjärden och Himmerfjärden befinner sig i Södertälje kommun, vilken under de 
senaste 100 åren har genomgått betydande förändringar, däribland en kraftig 
befolkningstillväxt. År 1900 hade Södertälje kommun ca 9000 invånare och staden 
gjorde stora satsningar på villa- och stadsbebyggelse (Nationalencyklopedin, 2016). 
Södertäljes befolkning började därefter expandera, vilket fortsatte fram till första 
världskriget. Södertäljes kanal, järnväg och motorväg var viktiga förutsättningar för 
stadens tillväxt, samt det strategiska läget mellan Östersjön och Mälaren. Kanalen 
byggdes mellan år 1806 och 1819, järnvägen byggdes år 1850 och den första 
industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet (Mellander Rönn m.fl., 2016). 
      Under 1920-talet byggdes en ny och bredare kanal som ersatte den äldre, vilken 
hade stor betydelse för sjöfarten och tillväxten i området. Den existerande slussen 
bevarades och det byggdes en ny sluss längre söderut (ibid). Efter 1920-talet 
påbörjades en nedgång i befolkningstillväxten på grund av lågkonjunktur och 
efterkrigstid efter första världskriget, som varade fram till mitten på 1930-talet. 
Vändningen ägde rum då de industribaserade företagen som exempelvis Keros AB, 
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Astra AB och Scania AB växte i området och blev allt mer vinstgivande. I samband 
med att arbetstillfällena och befolkningstillväxten ökade i kommunen (Fig. 3) 
intensifierade också sjöfarten i området (Mellander Rönn m.fl., 2016). Genom denna 
industrialisering och befolkningstillväxt byggdes en motorväg år 1965 och det 
försvann allt mer skogs- och jordbruksmark i området och marken användes i stället 
till bebyggelse. När stora företag etablerade sig i staden i början på 1900-talet lyftes 
även intresset för andra mindre företag som såg närheten till Stockholm som en 
möjlighet, och började därmed flytta sina verksamheter mot Södertälje. Handeln 
ökade och kanalen fick ytterligare en ombyggnation år 1973-1976. Högre krav 
ställdes då från rederier och godstransportörer vilket ledde till att hamnarna runt om 
Södertälje moderniserades och rikstrafiken krävde en utbyggnad. Detta ledde till att 
det år 1965 byggdes en ny förbifart med högbro över kanalen (ibid). 
Befolkningsökningen i Södertälje fortsatte att öka fram till 1970-talet, vartefter den 
avstannade och blev något mer långsam (Fig. 3). 
  

  
Figur 3. Södertäljes befolkningsutveckling mellan åren 1900-2015 (Orthistoria, 2016). 
  
Industrin AstraZeneca i Södertälje, tillverkare av läkemedel, har idag ett eget 
reningsverk beläget i Gärtuna i Södertälje kommun. Vattnet leds från 
läkemedelsfabriken till verket i en 6,5 km lång ledning. Reningsverket upprättades år 
1997 och är mer komplext än vanliga reningsverk, då det är anpassat för nedbrytning 
av läkemedelssubstanser. Efter att vattnet renats släpps det ut i norra Hallsfjärden, 
detta då det ansågs vara den plats som var bäst lämpad för att minimera miljöpåverkan 
(Astrazeneca, 2016). Skälet till att den platsen valdes var att Hallsfjärden ansågs ha 
bäst lämpade strömmar för att snabbt späda ut det utsläppta processvattnet, och sedan 
föra det vidare ut i Östersjön. Reningsverket reducerar organiska ämnen med 95 %, 
kväve med 70 %, fosfor med ca 98 %, läkemedelsrester med 99,9 % och toxiska och 
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svårnedbrytbara ämnen med ”Mycket hög reduktion”, vilket enligt företaget ger liten 
men inte obefintlig miljöpåverkan (Astrazeneca, 2016).  
     I Södertälje, beläget vid kanalen, finns även de två värme- och kraftvärmeverken 
Igelstaverket och Fittjaverket, vilka uppstartades år 1982. Från Igelsta- och 
Fittjaverket släpps förbrukat processvatten, golvavlopp och dagvatten ut i 
Hallsfjärden, vilket renas innan utsläpp. Båda verken använder sig av sjövattenkylning 
och det vatten som blir uppvärmt släpps sedan ut i fjärdarna igen (Söderenergi, 2016). 

Metod och material	
Undersökningen utfördes genom att ta prover av sediment som analyserades avseende 
biostratigrafin av fossila kiselalger för att rekonstruera tidigare miljöförhållanden. 
Data gällande de inträffade händelserna i Södertäljeområdet har samlats in med hjälp 
av olika sökmotorer såsom Scopus, Google, Google scholar samt via direkt mail-
kontakt med involverade parter. 

Sedimentprovtagning 
Provtagningen av sediment utfördes i Hallsfjärden från fartyget Aurelia, som är 
stationerat vid Stockholms universitets Östersjöcentrums fältstation Askölaboratoriet. 
Två olika provtagningslokaler valdes ut, från vilka två sedimentkärnor provtogs och 
sparades för senare analyser per provplats. Det var dock fler sedimentkärnor som 
provtogs per provplats, men endast två per plats var tillräckligt bra för att kunna 
användas för analys. De sedimentkärnor som utelämnades innehöll antingen för stor 
eller liten mängd sediment. För upphämtning av sedimentkärnorna användes ett 
gravitationslod bestående av ett 1 m långt plaströr med en diameter på 70 mm, vilket 
sänktes ned med hjälp av båtens kran. (Fig 4). 
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Figur 4. Upphämtning av sedimentkärna med hjälp av ett gravitationslod. 
  
Plaströret trycktes av sin egen tyngd ner i havsbotten och fylldes med sediment, och 
när röret därefter nått ytan trycktes en kork in i vardera änden på röret. Korkarna 
säkrades med eltejp för att undvika läckage, vilket därmed gav en försluten 
sedimentkärna. 
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Figur 5. Den stora figuren föreställer en karta över Södertäljeområdet, den mindre figuren i övre 
vänstra hörnet föreställer en karta över Sverige. De utsatta punkterna visar de platser som berört 
forskningsområdet. Punkterna visar följande: a: var Södertälje befinner sig i Sverige, b: Södertälje 
kanal, c: Igelsta- och Fittjaverket (Söderenergi), d: AstraZenecas reningsverk, e: provtagningsplats 1 
där sedimentkärna 1 togs upp, f: Bränningeåns utlopp, g: provtagningsplats 2 där sedimentkärna 2 
togs upp (Lantmäteriet, 2016). 

Sedimentpreparering 
De fyra sedimentkärnorna transporterades till labb och benämndes i studien till 
sedimentkärna 1a och 1b, samt 2a och 2b. En sedimentkärna från vardera 
provtagningsplatsen (sedimentkärna 1b och 2b) trycktes ut ur rören för observation. 
Innan sedimentet kunde tryckas ut ur plaströren avlägsnades först vattnet med hjälp av 
vakuumsug i en plastslang, och sedimentkärnan trycktes därefter ut ur röret med hjälp 
av uttryckare och placerades på ett bord. Kärnans längd uppmättes med hjälp av en 
tumstock och därefter delades den på längden med hjälp av en metallspackel. Sidorna 
skrapades jämna med en metallspackel för att därefter lättare kunna undersöka kärnan 
närmare, där lagerföljden beskrevs, färgbestämdes med hjälp av Munsell Color Charts 
(1988) och sedimentskikten (lamineringarna) räknades. Detta då laminerade sediment 
ger en tidsskala genom årsvarv efter en undersökning utförd av Valter Axelsson 
(2016), tidigare professor vid Uppsala universitet.  
      De övriga två rören från vardera provtagningsplats, 1a och 2a, användes för att 
skiva upp kärnan i 1-centimetersskivor för analys av kiselalger. Även här tömdes 
vatten ut först med hjälp av plastslang och därefter sattes röret med sedimentkärnan 
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fast i ett laboratoriestativ och en cylinder sattes i botten på röret, och med hjälp av en 
uttryckare kunde sedimentet sedan pressas uppåt i röret. Därefter skivades 
centimeterlånga sedimentskivor (så kallat sub-sampling) från kärnans topp för att 
sedan läggas i numrerade påsar. Små prover för preparering av kiselalger togs ut från 
31 av sedimentproverna, och placerades i varsin 100 mL-bägare, vilka samtliga 
märktes med deras nivå i sedimentkärnan.  
     Från kärna 1a valdes var fjärde prov ut i ordningsföljd. Detta för att få en jämn 
fördelning av alla provtagna bitar från kärnan utan att behöva analysera varenda bit.  
Detta resulterade i att det togs totalt 15 prov från kärna 1.  
     I sedimentkärna 2a valdes var femte prov ut i ordningsföljd. Detta då det även togs 
prov från den sista biten (58-74 cm) från sedimentkärna 2b för att komplettera 
sedimentkärna 2a (Fig. 6). Från sedimentkärna 2b valdes vartannat prov ut, och 
proven av kärnorna 2a och 2b blev sammanlagt 16 stycken. 
 

 
Figur 6. Sista biten från sedimentkärna 2b provtogs och användes som ett komplement till 
sedimentkärna 2a, detta då de togs upp från samma plats men kärna 2b nådde djupare än kärna 2a. 
 
Preparering av kiselalger 
Sedimentkärna 1a och 2a preparerades därefter genom att oxidera organiskt material 
och rena provet från finkornigt, lerigt sediment för att möjliggöra analys av kiselalger 
bevarade i sedimentet. Metoden som användes som underlag i denna undersökning 
baserades på Battarbee (1986), i vilken ett flödesschema följdes för att preparera 
prover. Valet av denna metod ansågs passande för studien då den gav underlag samt 
beskrivning av hur kiselalger i sediment bör undersökas på ett praktiskt sätt. 
 Följande reningssteg utfördes: 
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Tabell 1. Redovisar de sex olika steg som utförts i preparering av prover för kiselalgsanalys 
(Battarbee, 1986). 

Steg 1. Cirka 1 mL saltsyra (10 %) tillsattes sedimentet i varje bägare. Detta för att ta bort 
karbonater och kalk som kan finnas i sediment/berggrund, samt för att surgöra reaktionen. 
Skälet till detta var för att oxidationen med väteperoxid (H2O2) skulle bli så effektiv som 
möjligt. 

Steg 2. Väteperoxid (35 %) tillsattes i vardera glasbägaren, ca 20 mL per bägare. Detta gjorde att 
det organiska materialet i sedimentet oxiderade och genomfördes för att strukturen hos 
kiselalgerna skulle synas tydligare. 

Steg 3. Bägarna värmdes på en värmeplatta i dragskåp, vilket skapade en kraftig oxidation. 
Vätskan kokades i cirka 2 timmar, tills det att reaktionen upphörde och vätskan blev klar. 

Steg 4. När proverna kokat klart tillsattes avjoniserat vatten. Detta för att ytterligare rena proverna 
och späda ut väteperoxiden. Kiselalgerna sjönk då till botten, vartefter vattnet 
dekanterades. Detta innebar att det översta vattnet som innehöll lerpartiklar hälldes ut, och 
därefter hälldes det på nytt vatten. Denna process upprepades var fjärde timme tills provet 
blivit så rent från lera som möjligt. 

Steg 5. Proverna dekanterades och det finkorniga materialet som var finare än silt, hälldes av, 
vilket utfördes tills vattnet ovanpå var genomskinligt. Vid helt klart vatten tillsattes utspädd 
ammoniak (½ mL ammoniak per liter vatten) till bägaren. Detta gjorde att de partiklar i 
provet som möjligen klumpat ihop sig delade på sig. Det renade provet hälldes i en burk 
med lock. 

Steg 6. Med pipett lades en droppe från burken på ett väl rengjort täckglas, vilket fick indunsta 
över natten. Väl indunstat togs ett nytt och tomt objektglas, på vilket en droppe Naphrax 
(inbäddningsmedel) lades på. Därefter togs det indunstade täckglaset med kiselalgerna och 
lades neråt mot objektglaset med Naphrax på, så att kiselalgerna blev inbäddade mellan de 
två glasen. Detta värmdes därefter på en värmeplatta tills lösningsmedlet avdunstat. 
Preparaten togs sedan av värmeplattan för att svalna, och undersöktes i mikroskop. 

  

Kiselalgsanalys 
Samtliga prover undersöktes därefter i mikroskop, där kiselalgerna räknades och 
artbestämdes tills en bassumma av minst 300 kiselalgsskal per preparat uppnåtts. För 
att räkna algerna användes mikroskopet Nikon eclipse E200 med en förstoring på 
1000x och immersionsolja för att ge tydligare precision. För att undvika att räkna 
samma kiselalger två gånger användes mikroskopets mätinstrument av objektglaset 
för att säkerhetsställa att varje rad bara analyserades en gång. Den bassumma som 
provet behövde uppfylla bestämdes till 300 då det var det minsta antalet som ansågs 
ge tillräcklig data för att utföra en analys på. När 300 skal uppnåtts avlutades 
räkningen och provet ansågs vara färdigräknat. I de prover där förekomsten av 
kiselalger var för litet, bestämdes i stället ett radantal på tre rader att gå igenom per 
objektglas, och om bassumman inte uppnåtts under dessa rader ansågs provet vara 
oanvändbart i undersökningen. Under räknandets gång antecknades varje kiselalgsart 
ner på papper, där de artbestämdes till någon av de arter eller släkten som valts ut i 
undersökningen (se nedan), alternativt som centriska eller pennata. Varje prov 
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antecknades ned för sig, och när samtliga prover därefter sammanställdes till grafer 
och diagram användes Microsoft Excel och det grafiska illustrationsprogrammet Tilia 
version 2.0.38. För att säkerställa korrekt artbestämningen av kiselalgerna användes 
artbestämningslitteraturen Snoeijs m.fl. (1993-1996) och Krammer & Lange-Bertalot 
(1986-1991). 

Urval av kiselalgsarter 
Nedanstående arter valdes ut då de kan tolkas utifrån sina miljöpreferenser och 
indikera något om det rådande klimatet och miljötillståndet i vattnet vid just den 
tidpunkten de levde. Arterna nedan är uppdelade efter dess levnadssätt, det vill säga i 
den pelagiska, pelagiska sötvatten eller bentiska zonen: 
  
Pelagiska marina arter: 

●   Melosira arctica: en islevande art som förekommer i marint- och brackvatten 
(Round m.fl., 1990). Hittas vanligen i näringsrika miljöer och är en vanligt 
förekommande art (Barber & Haworth, 1981). 

● Thalassioria baltica: en centriskt, planktonisk, marin art, ursprungligen från 
Östersjön och som innehar ett fåtal sötvattenarters inom släktet. Vanligt 
förekommande i Östersjön och Arktiska havet (Barber & Haworth, 1981). 

● Coscinodiscus granii: en marin, höstblommande art som föredrar kallt vatten 
och förekommer ofta i små mängder (Algaebase, 2016). Arten har hög 
tolerans mot olika temperaturer och salthalter och skapar karakteristiska 
höstblomningar i Östersjön (UBC, 2011). 

● Pauliella taeniata: en marin, isberoende art som förekommer i Arktis och 
Östersjön, klassas som en ishavsrelikt (d.v.s. lever endast vid is). (Barber & 
Haworth, 1981). 

● Thalassiosira levanderi: en islevande, epifytisk art som lever på stenar/klippor  
(Edlund m.fl., 2016). 

  
Pelagiska sötvattensarter: 

●   Actinocyclus normanii: en centrisk, epifytisk, ensamlevande art. Hittas 
vanligen i sötvatten och indikerar eutrofiering (Round m.fl., 1990). 

●   Stephanodiscus spp: planktonsläkte som trivs i sötvatten (främst sjömiljö) och 
hittas framför allt i näringsrikt vatten. Det finns många olika arter inom släktet 
och de lever ensamma eller tillsammans i kedjor (Barber & Haworth, 1981). 

●   Aulacoseira spp: ett centriskt släkte (Phytoplanktonguide, 2016) som påverkas 
av mängden koldioxid i vattnet, vilken vid höga mängder koldioxid får extra 
tjocka kiselskal. De är en av de vanligaste sötvattenkiselalgerna och 
förekommer ofta i stora mängder i sjöar och floder (Edlund m.fl., 2016). 

  
Bentiska arter: 

●   Epithemia spp: ett söt- och brackvattensläkte som förekommer i karbonatrika 
vatten och är toleranta mot kvävebegränsande betingelser (Edlund m.fl., 
2016). 
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●   Ctenophora pulchella: en epifytisk art som lever på andra växter och föredrar 
brack- eller sötvatten med högt mineralinnehåll (Edlund m.fl., 2016). 

● Rhoicosphenia curvata: en sötvattensart som även kan leva i saltvatten 
(Algaebase, 2016). 

● Cocconeis SPP: Ett släkte som trivs i både söt- och saltvatten. De är epifytiska 
på både andra alger samt på hårdare underlag såsom sten och klippor (Barber 
& Haworth, 1981). 

 
Utöver dessa arter räknades även algerna: 

●   Chaetoceros spp vilosporer: ett av de största släktena som består av både 
planktonisk- marina och brackvattenarter. Bildningen av vilostadiet är kopplat 
till det sista stadiet av den biologiska successionen under ogynnsamma 
förhållanden. Sedimentfällor där provtagning av vårblomning utförs i 
Östersjön visar att förändringar i miljöförhållanden utlöser bildandet av 
sporerna, vilket innebär att stor förekomst av Chaetoceros spp vilosporer kan 
tyda på eutrofiering, som indikerar inflöden av näringsrikt vatten (Witak m.fl., 
2011). Vilosporer kan användas som indikationer på miljöförändringar en lång 
tid bakåt i tiden och hittas oftast i djupbottensediment (Andrén m.fl., 2000; 
Witak m.fl., 2011). 

● Ebria Tripartita: Ett marint, heterotrofiskt släkte som är bra indikator på hur 
de historiskt sett ut i ekologiska tillstånd. Ebria tripartita är den enda arten av 
sitt släkte som hittats i Östersjön. Den föredrar näringsrikt vatten men är inte 
så konkurrenskraftig i kraftiga algblomningar. Salthalten och 
värmeförhållande påverkar även förekomsten (Korhola & Grönlund, 1998).  

Resultat 
Nedan följer en sammanställning i tabellform av inträffade händelser i 
Södertäljeområdet, Himmerfjärden, Hallsfjärden samt området kring Mälaren. 
Tabellen visar i ordningsföljd de händelser som skett i bland annat befolkning, staden, 
reningsverket, klimat och industrier.  
      Händelserna redovisas nedan som ett resultat för att underlätta förståelsen för den 
kommande diskussionen. 
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Sammanfattning årtal i Södertälje 
  
Tabell 2. Sammanfattning av kända händelser och förändringar i Södertäljeområdet, redovisat per 
årtal. 

Årtal Händelser 

1800-talet 1806-1819: Södertäljekanal byggdes. 
1850: större järnväg byggdes. 
1870: Stor mängd ångbåtstrafik. 
Slutet av 1800-talet: Den första industrialiseringen tog fart. 

1900 Befolkningen i Södertälje ökar. Större företag såsom Keros AB öppnar. 

1913 Industrin Astra AB öppnar. 

1920 Södertälje kanal breddas och byggs om på nytt. 

1940-70 Stor expansion av befolkningen i Södertälje. 

1964-65 Ny motorväg och motorvägsbro byggs med en förbifart och högbro över kanalen. 

1973 Kanalen renoveras. 

1974 Himmerfjärdsverket öppnar. 

1977 Ovanligt stor vårflod. 

1977-81 Kyliga vintrar med stor mängd isläggning. 

1978-79 Djuphålor i Hallsfjärden används till dumpning efter muddring. 

1982 Igelsta värmekraftverk startas upp i Södertälje, släpper ut i Hallsfjärden. 

1983-84 Experiment Himmerfjärdsverket, ökad fosforbelastning. 

1983-88 Himmerfjärdsverket släppte ut tre gånger så mycket fosfor och reningsverket växer med fler 
anslutna personer. Testar olika reningssätt av kväve. 

1985-86 Ovanligt stora vårfloder. 

1985-89 Ökad kvävebelastning från Himmerfjärdsverket. 

1992-93 Minskad kvävebelastning från Himmerfjärdsverket. 

1996-97 Delar av Södertälje kanal muddras, tippas i djuphålor i Hallsfjärden. 

1997 AstraZenecas egna reningsverk upprättas vilket släpper ut i Hallsfjärden. Anpassad för 
nedbrytning av läkemedel. 
Himmerfjärdsverket byggs om och får en bättre kvävereningsprocess. 

2007-09 Himmerfjärdsverket utför experiment och slutar rena kväve. 

2009-10 Himmerfjärdsverket utför experiment och ändrar utsläppspunkten närmare ytan, 
reningsverket renar återigen kväve. 
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Undersökning av sedimentkärnor 
 
De sedimentkärnor som använts i undersökningen presenteras nedan.  
  
Tabell 3. Tabellen visar egenskaper från sedimentkärnor 1 och 2: position, vattendjup där varje 
sedimentkärna hämtats, längd på sedimentkärna, de färger som funnits i sedimentkärna, samt en 
enklare beskrivning av varje sedimentkärna. Avslutningsvis finns den uppskattade ålder (+-10%) som 
sedimentkärnan sträcker sig till. De sedimentkärnor som är benämnda vid a är provtagna för 
kiselalgsanalys och de som är benämnda vid b är delade på längden, undersökta och används för 
räkning av lamineringar att tidsbestämning av sedimentet. 
 

Sedimentkärna: 1.   2.   

Undersökt del: a. b. a. b 

Position: Lat: 59.143020ºN 
Long: 17.675543ºE 

Lat: 59.142993ºN 
Long: 17.675602ºE 

Lat: 59.130387ºN 
Long: 17.683820ºE 

Lat: 59.130338ºN 
Long: 17.683616ºE 

Vattendjup: 16.6 m 16,6 m 32,5 m 32,5 m 

Kärnlängd: 66 cm Använd för 
uppskivning,ej mätt 

74 cm Använd för 
uppskivning,ej mätt 

Sedimentfärg 
enligt Munsell 
color chart 
(2012): 

1-33 cm: Gley2, 
2,5/5BG 
(Laminerad) 
33-66 cm: 5Y4/2 
(Homogen). 

  0-11 cm: Gley2 
2,5/5pb 
11-39 cm: 
Gley13/10Y 
39-58 cm: Gley 2,5/1 
58-74 cm: Gley1 
2,5/1. 

  

Litologisk 
beskrivning: 

Toppen av kärnan: 
vattenmättad och 
rinnig. 
3-4 cm: homogent 
lager, cirka 18 år, 
10-11 cm: homogent 
lager, cirka 41 år 
17-18 cm: homogent 
lager, cirka 62 år 
29-30 cm: 
Grusskikt. 

  0-11 cm: vattenmättad 
11-58 cm: svagt 
laminerad 
34-35 cm: ljust 
lerskikt, cirka 40 år 
48-52 cm: cirka 62 år, 
grus och snäckskal 
från östersjömussla 
58-74 cm: tydligt 
laminerad, ovanligt 
tjocka lamineringar på 
3-5 mm. 
(Genomgående 
gasbubblor i hela 
kärnan.) 

  

Totalt tidsspann: 103 år 
(+/- 10 %) 

  92 år 
(+/- 10 %) 
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De centimetrar som valdes ut ur sedimentkärnorna för vidare analys var följande: 
Sedimentkärna 1: 
1a: 0-1, 4-5, 8-9, 12-13, 16-17, 20-21, 24-25, 28-29, 32-33, 36-37, 40-41, 44-45, 48-
49, 53-54, 58-59 
Sedimentkärna 2: 
2 a: 0-1, 4-5, 9-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 46-47. 
2 b: 53-55, 55-57, 59-61, 63-65, 67-69. 

Analys av sedimentkärnor 
I sedimentkärna 1 syntes en tunnare laminering än i sedimentkärna 2, medan lerlagren 
och grusskikten förekom vid samma plats i båda sedimentkärnorna vilket indikerar att 
de är av samma ålder. Även bland de utvalda kiselalgsarterna och dess förekomst syns 
liknande trender i båda sedimentkärnorna. Sedimentkärna 2 har bättre tidsupplösning 
än sedimentkärna 1, och därför kommer resultatet utgå från kärna 2 där liknelser 
sedan eftersöks i kärna 1. Båda kärnorna är uppdelade i två olika kiselalgszoner, zon 1 
och 2. Detta gjordes för att lättare urskilja när det sker en förändring i successionen 
mellan olika arter. Uppdelningen mellan de två zonerna sker omkring år 1976, då en 
tydlig förändring av antalet av bentiska och pelagiska arter sker. Detta då de arterna 
antas ha olika levnadssätt och kan därför tolkas olika och reagera olika på 
förändringar i miljön (Julius & Theriot, 2010). Zon 1 representerar den undre delen av 
diagrammen och zon 2 den övre delen, detta för att kunna följa en succession med 
början i det äldre till nutid. 
      Sedimentkärna 1 visade på 30 centimeters djup, vilket motsvarar ungefär 103 år 
bakåt i tiden, homogena lager. Antagandet har därför gjorts att 
sedimentationshastigheten under gruslagret har vara desamma som ovanför, detta för 
att på så sätt kunna åldersbestämma hela sedimentkärnan. Sedimentkärna 2 visade en 
högre sedimentationshastighet per år än sedimentkärna 1, vilket kan avläsas genom 
grövre lamineringarna. Detta har lett till att sedimentkärna 2 inte nått ner till det 
homogena lagret som förväntas befinna sig en bit under botten av kärnan. Båda 
kärnorna är tidsbestämda genom att lamineringarna har räknats och antagits varit 
årligt bildade (Axelsson, 2016) samt antagandet av att en jämn 
sedimentationshastighet hölls. I litologin syns en tydlig förändring i hur 
sedimentkärnorna har förändrats mellan att vara homogena, laminerade eller om det 
funnits ler- och gruslager. 
      Zon 1 och 2 antas representera samma förändringar i både sedimentkärna 1 och 2, 
vilket framgår av diagrammen och kommer därför i fortsättningen att behandlas och 
diskuteras tillsammans. 
 



	 26 

 
Figur 7. Sedimentkärna 1: Diagrammet visar antalet räknade kiselalgsarter i förhållande till 
sedimentkärnans linjära djup med beräknade år före 2016, uppdelat i två olika kiselalgszoner. De 
svarta staplarna visar förekomsten av enskild art eller släkte i procent. I överkant anges arter och 
släkten samt uppdelade i pelagiska, pelagiska sötvatten samt bentiska arter. Längst till vänster visas en 
tidsaxel som indikerar ungefär hur långt tillbaka i tiden kärnan nått. Bredvid den till höger redovisas 
djupet angivet i centimeter. Litologistapeln är en beskrivning av sedimentkärnans sedimenttyper genom 
att dela upp den i laminerat sediment, lerlager, gruslager och homogent sediment. Till höger om 
bassumman finns en sammanställning (röd/blå) som redovisar fördelningen av pelagiska och bentiska 
kiselalger, där samtliga räknade kiselalger är medräknade. De två sista graferna visar alger som inte 
räknats in i bassumman men som ändå förväntas bidra till resultatet. Diagrammet är uppdelat i zon 1 
och 2 för enklare avläsa och jämföra skillnader. 
 
 
 



	 27 

 
Figur 8. Sedimentkärna 2: Kiselalgsdiagrammet visar sedimentkärnan från sedimentkärna 2. Se 
beskrivning i figur 7.  
  
I zon 1 kan ett högre antal epifyter utläsas än i zon 2, däribland arterna Epithemia spp. 
och Ctenophora pulcella, och det syns även en större mängd pennata arter. I zon 1 
syns en stor mängd av arten Pauliella taeniata och släktet Chaetoceros vilosporer 
spp., vilket når sitt maximum i förekomst på 70 %. I zon 1 finns en majoritet av 
bentiska arter, vilket avtar vid zongränsen år 1976 och gör ett starkt skifte till allt fler 
pelagiska arter. 
     I zon 2 förändrades artsammansättningen och de pelagiska arterna ökade markant i 
antal, vilket tydligt kan avläsas från figur 8. Ökningen pelagiska arter motsvarar 
främst de centriska arterna, bland annat arterna Coscinodiscus granii och Thalassosira 
baltica, varav en motsvarande minskning har skett bland pennata arter och epifyter. 
Arten Melosira arctica har minskat något i zon 2 och det har skett en knapp ökning av 
Pauliella taeniata, Actinocyclus normanii förekommer även endast i denna zon (2) i 
båda sedimentkärnorna. De pelagiska sötvattensarterna Stephanodiscus spp., 
Aulacoseira spp. och Actinocyclus normanii visar även de på en ökning i zon 2 
(framför allt i kärna 1). I båda kärnorna syns en ökning av Melosira arctica, vilket når 
sin topp på 65 % under slutet av 1950-talet. Det syns även en högre procentsats av 
pelagiska arter än bentiska i båda kärnorna och i båda zonerna, dock talrikare i zon 1 
än i zon 2.   
  

 

 



	 28 

Diskussion 
Hallsfjärden är som tidigare nämnt ett vattenområde som påverkas av ett flertal 
omkringliggande faktorer, såsom Himmerfjärdsverket i söder, Mälaren och Södertälje 
kanal i norr, en växande befolkning i Södertälje, stora industrier samt 
saltvattensutbyte med Östersjön. Därför diskuteras det följande om och hur de 
omkringliggande faktorerna har påverkat sammansättningen av kiselalgsarterna samt 
vilka som är känsliga för miljöförändringar (Florin, 1984). 
     Exakta årtal kunde inte utläsas i datasetet i denna undersökning för att 
tidsupplösningen i datan inte tillåtit detaljer, då det hade krävts en ingående analys av 
varje centimeter i sedimentet för att kunna utföra så noggranna jämförelser. Detta 
gjorde årtalsbestämningarna till en uppskattning med tolkningar av gemensamma 
trender. 
     Analysresultaten av de två sedimentkärnorna och dess upplösning skiljde sig även 
något åt, vilket bland annat kan bero på att de har olika vattendjup. Sedimenten på 
djupare bottnar är vanligen tydligare laminerade än i grundare områden, vilket som 
tidigare nämnt kan bero på sämre vattenomblandning på grund av starkare utbildade 
språngskikt. Detta ökar avståndet mellan det syrerika vattnet vid ytan och det 
syrefattiga tyngre saltvattnet på botten (Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, 2016). 

Tolkning av kiselalgernas förekomst 
Skiftet i artsammansättning som ägde rum cirka 1976 tolkas ha ett samband med 
idrifttagandet av Himmerfjärdsverket år 1974, som medförde högre utsläpp fosfor och 
kväve. Detta kan ha påverkat Hallsfjärden på grund av den nordgående strömmen och 
därmed orsakat sämre siktförhållande i vattnet (Larsson m.fl,. 2011). En annan 
omkringliggande faktor som skulle kunnat påverka artsammansättningen är 
renoveringen av Södertäljes kanal som utfördes år 1973-1976, vilket högst troligt 
medförde att stora mängder sediment transporterades ut i Hallsfjärden och även det 
påverkade siktdjupet. 
      Enligt Elmgren och Larsson (1997) förändras växtplanktonbiomassan något vid en 
viss näringsbelastning, medan den förändras explosionsartat och utarmar 
artdiversiteten vid mycket hög belastning och fortsätter så under långa perioder. Då 
den utförda undersökningen i Hallsfjärden visade på ett skifte i artsammansättningen 
skulle det kunna tyda på att det, i samband med att reningsverket togs i drift, släppts ut 
höga halter näringsämnen som möjligen förändrade hela vattenmiljön. 
      Ett annat fynd som skulle kunna stödja hypotesen om en högre mängd 
näringsämnen i zon 2 (cirka 1976-idag) än i zon 1 (cirka 1910-1976), är att det fanns 
en högre andel epifyter i zon 1 av släktet/arterna Epithemia spp. och Ctenophora 
pulchella. En möjlighet är att solljuset inte nått lika långt ner i vattnet i zon 2, och 
skulle därför kunna indikera ett eutrofierat vatten med dåligt siktdjup under denna 
tidsperiod. Epifyter är som tidigare nämnts kiselalger levande i den bentiska zonen 
som påväxter på andra växter (så kallade makrofyter), vilka kräver ljus som 
livsförutsättning. I brist på detta försvinner alltså inte bara makrofyterna utan även 
epifyterna som lever på dem. De identifierade kiselalgerna från den bentiska zonen 
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kan därför vara en indikator på gott siktdjup i vattnet, medan kiselalger från den 
pelagiska zonen kan vara en indikator på ett grumligare och övergött vatten (Andrén 
m.fl., 2016). Samma mönster kan dock inte avläsas hos de andra undersökta 
epifyterna, Cocconeis spp. och Rhoicosphenia curvata. Dock hade de sistnämnda 
arterna relativt låg förekomst i både zon 1 och 2 i båda kärnorna, vilket antingen 
skulle kunna indikera att det var mindre förekomst av dessa arter, alternativt att de har 
bevarats sämre i sedimenten. De pelagiska arterna, som det fanns en majoritet av i zon 
2, har även en snabbare omsättning än de bentiska och gynnas av hög näringstillgång 
(Björn & Cronberg, 2010). Denna teori stämmer även väl överens med en observation 
som gjordes vid Himmerfjärdsverkets start då det skedde en omfattande minskning av 
blåstången. Detta skedde troligtvis som en följd av den begränsade 
ljusgenomsläppligheten i vattnet som uppstod som en följd av den ökade mängden 
näringsämnen (Elmgren & Larsson, 1997). 
      I zon 2 visade de pelagiska sötvattensarterna, Actinocyclus normanii, 
Stephanodiscus spp. och Aulacosira spp, på flera toppar, vilka indikerar en rikligare 
förekomst. Dessa sammanfaller inte med några särskilda händelser kring 
Södertäljeområdet. Att sötvattensarterna ökade periodvis skulle kunna indikera att det 
varit ett varierat utflöde av sötvatten från Mälaren, samt en varierad mängd sötvatten 
via bottenströmmen från Himmerfjärdsverket till Hallsfjärden. Dock tog en breddning 
plats av Södertäljes kanal 1997, vilken möjligen ökade sötvattensutflödet något då en 
höjning av dessa arter syns under cirka de senaste 10-20 åren. Arterna Actinocyclus 
normanii och Stephanodiscus spp. kan även vara indikatorer på eutrofiering (Andrén, 
1999), men ingen data hittades som kan styrka detta ytterligare. De årtal som 
uppvisade större vårfloder, 1977, 1985 och 1986, visade på ökningar, dock överstiger 
ökningen inte andra år nämnvärt vilket inte visade på något samband. 
      Coscinodiscus granii visade en markant ökning i zon 2 för ungefär 30-35 år sedan, 
cirka år 1985-1990, vilket även arten Thalassiosira baltica gjorde vid samma 
tidpunkt. Båda dessa arter är marina och lever i den pelagiska zonen (Barber & 
Haworth, 1981; Algaebase, 2016), vilket därmed skulle kunna indikera att det varit ett 
starkare saltvatteninflöde från öppna Östersjön under denna tidsperiod. Thalassiosira 
baltica var relativt vanligt förekommande i båda sedimentkärnorna, till skillnad från 
Coscinodiscus granii, en höstblommande art som föredrar kallare vatten (Algaebase, 
2016), vilket skulle kunna styrka ett större inflöde av kallare saltvatten under denna 
tidsperiod. Under den tidsperiod som fortlöper därefter skedde en markant minskning 
av båda arterna. Samtidigt skedde en ökning av de pelagiska sötvattensarterna 
Aulacoseira spp., Stephanodiscus spp., samt Actinocyclus normanii, vilket därmed 
skulle kunna styrka ovanstående antagande om en successivt högre 
sötvattenspåverkan i området till följd av en hög avrinning från Mälaren och 
närliggande avrinningsrområden. 
       Kiselalgssläktet Chaetoceros vilosporer spp. och algen Ebria tripartita har i 
tidigare studier indikerat eutrofiering (Korhola & Grönlund, 1998; Witak m.fl., 2011) 
men resultatet visade inte detsamma i denna undersökning. De lever båda i marint 
vatten, vilket syns då de förekom i låga antal i Hallsfjärden som tidigare nämnt har 
mycket låg salthalt (Hansson & Håkansson, 2004). Chaetoceros vilosporer spp., som 
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var det mest enhetliga saltvattenssläktet i studien, förekom dock i stora mängder för 
cirka 90 år sedan, cirka år 1925, och minskade därefter i antal. Detta skulle kunna 
indikerat att det tidigare var saltare vatten i viken, vilket förändrades när Södertäljes 
kanal breddades år 1920 och släppte ut större mängder sötvatten till Hallsfjärden.  
Dock syntes inte samma resultat för de andra saltvattenssläktena i undersökningen, 
men dessa är släkten innehållandes arter som studien inte undersökt närmare, vilket 
leder till de inte är lika starka indikatorer på ett saltvatteninflöde i studien. 
     Inga paralleller kunde dras mellan yttre miljöpåverkansfaktorer i 
Södertäljeområdet och förekomsten av de islevande kiselalgerna Pauliella taeniata 
samt Melosira artica. Arterna används ofta i studier som indikatorer till isläggning 
och är användbara i undersökningar om klimatförändringar där en klimatkoppling 
eftersöks (Andrén m.fl., 2000), vilket inte undersöktes djupare i denna rapport och 
utelämnades därför i diskussionen. Detsamma gäller den islevande arten Thalassiosira 
levanderi (Snoeijs m.fl., 1993-1996), detta då dess förekomst i båda sedimentkärnorna 
var i det närmaste obefintlig. Detta i kombination med att isläggningen inte studerades 
närmre på grund av att datasetet inte tillät de årsvisa jämförelser som detta hade krävt, 
utelämnades även denna art i analysen. 

Tolkning av litologier 
Via sedimentkärnornas litologi kunde en viss skillnad avläsas mellan de olika 
sedimenttyperna. I sedimentkärna 1 påfanns homogena lager mellan 3-4 cm, 10-11 
cm, 17-18 cm samt 33-66 cm. Detta representerar cirka åldrarna 18, 41, 62 och 100 år 
tillbaka i tiden (+ / 10 %). Mellan dessa homogena lager fanns laminerade sediment. 
Resultatet visade att i de sekvenser homogena lager förekom ökade även de bentiska 
kiselalgsarterna, som sedan avtog när sedimentkärnan återigen blev laminerad. Det 
hade även kunnat innebära att de planktoniska arterna ökade i de laminerade delarna. 
Detta skulle kunna tolkats som en högre mängd näringsämnen i vattnet som ökat 
primärproduktionen av plankton, vilket leder till en ökad utbredning av laminerade 
sediment. 
      Hur laminerade sediment bevaras påverkas av olika faktorer men framförallt allt 
av erosion, orsakad av bland annat vattenrörelsen på olika djup som även påverkas av 
olika strömmar (Larsen m.fl., 1998). När vattnet återigen tillförs syre etableras 
bentiska arter som gräver i sedimentet, vilket leder till att de översta lagren av den 
laminerade perioden blir mer homogen. 
      I början av 1900-talet var stora delar av öppna Östersjöns bottnar syrefria 
(Carstensen m.fl., 2014), vilket skulle kunna vara relaterat till den industriella 
revolutionens start (Zillén m.fl., 2008). De undersökta sedimentkärnorna visade även 
en jämförbar fördelning av laminerade bottnar sedan början på 1900-talet. Detta skulle 
kunna kopplats samman med den befolkningsökning som startade i Södertälje i början 
på 1900-talet, och vilken ökade mellan år 1940-1970. För ungefär 100 år sedan, cirka 
år 1910, avsattes det mäktigaste homogena lagret i sedimentkärna 1, vilket antogs vara 
innan befolkningsexpansionen och expansionen av industrier skedde i Södertälje.    
     Ungefär 18 år bakåt i tiden, cirka år 2000, registrerades ett homogent lager som 
sammanfaller i tid med det år som AstraZenecas reningsverk startade (1997), samt när 
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Himmerfjärdsverket utvecklar en uppgraderad kvävereningsprocess (1997). Detta 
skulle kunna inneburit att det under en kort tid blev bättre siktförhållande i 
Hallsfjärden, det vill säga att mindre mängd näringsämnen och föroreningar släpptes 
ut i vattnet och att de bentiska algerna därför kunde återkolonisera på botten. Dock är 
det homogena lagret förhållandevis tunt och avsatt under en kort tidsperiod, vilket 
leder vidare till antagandet om att det därefter återigen har blivit försämrade 
förhållande med laminerade bottnar. De homogena lagren skulle även, enligt Valter 
Axelssons förklaringsmodell (2016), indikera dumpning av homogent material. 
Huruvida det är Himmerfjärdsverket uppgraderade reningsprocess eller beroende på 
en dumpning som bidragit till dessa homogena lager är en fråga denna studie inte har 
besvarat på grund av att studien inte undersökte exakta årtal och detaljer i sedimentet. 
     Ytterligare ett homogent lager med en ålder av cirka 40 år identifierades, vilket 
sammanföll ganska väl med starten av Himmerfjärdsverket. Huruvida detta påverkat 
förhållanden runt Hallsfjärden är svårt att säga. Den nordgående bottenströmmen kan 
ha fört med sig utsläppt vatten från reningsverket och möjligen påverkat förhållanden 
i Hallsfjärden. Det homogena lagret skulle därmed möjligen kunnat representera åren 
innan reningsverket start, och de laminerade sediment som avsattes därefter 
representera åren efter uppstarten. Dock syntes det i tidsskalan en successiv uppgång 
bland de bentiska kiselalgerna en tid efter reningsverkets start, vilket skulle kunna 
reflektera en mer utvecklad och effektiv rening ju längre tid reningsverket funnits i 
drift. För det homogena lagret som har avsatts för ungefär 60 år sedan, cirka år 1955, 
fanns ingen specifik koppling till händelser i Södertäljeområdet. En möjlig orsak 
skulle dock kunnat vara inströmmande syrerikt vatten från Östersjön via den 
djupgående strömmen. Ett annat alternativ är att stratifieringen mellan djup- och 
ytvattnet inte varit lika välutvecklad så att omblandningen mellan yt- och bottenvatten 
kunde ske, förutsatt att det inte strömmade in mer marint vatten från Östersjön. 
      Runt år 1976-78 påfanns ett homogent lerlager i sedimentkärna 2. Under denna tid 
användes djuphålor i Hallsfjärden till dumpning efter att det utförts muddring, bland 
annat efter muddringen som utfördes av Södertäljes kanal för att göra den bredare. I 
samband med dumpningen spreds även det dumpade materialet med bottenströmmar 
(Axelsson, 2016). I en studie från Gårdsfjärden, belägen i centrala Bottenhavet, 
studerades hur en stor pappersindustri påverkar dess miljö i Östersjöns kustzon 
(Andrén m.fl., 2016). I studien syntes en direkt effekt på kiselalgernas 
artsammansättning av den muddring som utförts i tröskelområdet, då en fördjupning 
av tröskeln medförde att mer saltvatten strömmade in (ibid). Huruvida muddringen i 
Hallsfjärden påverkade kiselalgsammansättningen exakt var svår att tyda, dock kan ett 
antagande vara att det kan ha varit en ytterligare faktor som påverkat uppkomsten av 
färre epifyter i zon 2. Detta då muddringen troligtvis bidrog med ökad grumlighet i 
vattnet och försämrade levnadsförhållanden för epifyterna och andra bentiska 
kiselalgsarter, då muddermassorna antas täckt det som växte på bottnarna, såsom 
makrofyter. 
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Påverkande faktorer 
I sedimentkärna 2 förkom mer bentiska kiselalger innan cirka år 1945, vilka därefter 
avtog och summan pelagiska arter ökade. Detta skifte skulle kunna vara en indikator 
på att jordbruket och närliggande industrier runt om Mälaren och Hallsfjärden ökade 
sin belastning under denna tid och därmed och påverkade fjärden. 
     AstraZeneca släpper ut sitt renade processvatten i Hallsfjärden genom sitt egna 
reningsverk, vilket funnits sedan 1997. Var deras utsläpp tog plats tidigare har varit 
svåråtkomlig information. Dock kan det spekuleras i att om de släppte ut direkt i 
Hallsfjärden även innan reningsverkets uppstart, kan det antas att reningen av deras 
processvatten var betydligt sämre då. 
      En av de faktorer som påverkar Östersjön mest är, som tidigare nämnt, jordbruk 
och skogsbruk, vilka båda tillför stora mängder näring såsom fosfor och kväve. 
Främst är det brukandet av ny mark som avskogats och djuruppfödning som har störst 
påverkan, samt konstgödsel och andra giftiga substanser som används vid jordbruk, 
vilka genom vattendrag och floder når hela Östersjön (Jansson, 1997). Även industrier 
och reningsverk är stora punktkällor och bidrar bland annat till det atmosfäriska 
nedfallet, vilket i Hallsfjärdens fall skulle kunna påverkas ytterligare av de 
närliggande industrierna Keros, Scania samt värmekraftverken Iglestaverket och 
Fittjaverket. Detta atmosfäriska nedfall för med sig kväve och fosfor och leder till en 
effekt på ekosystem, vilket även det bidrar till att öka primärproduktionen (Jansson, 
1997). Även den massiva fordonstrafik som antas passerar E4:an och E20 varje dag 
förmodas bidra till det atmosfäriska nedfallet i Hallsfjärden. 
      Omkring Hallsfjärden finns en stor andel mark som upptas av jordbruk, åkermark 
och industrier, vilket tros vara en av de bidragande orsakerna till att Hallsfjärden idag 
är övergödd. Människan har under en längre tid haft en påverkan på omgivningen och 
har därmed varit med och bidragit till eutrofiering, situationen har dock förvärrats 
anmärkningsvärt de senaste 100 åren i takt med jordbruket och avskogningen (Zillén 
& Conley, 2010). I samband med denna antropogena påverkan minskar även 
artdiversiteten bland kiselalger (Andrén m.fl., 2016). Befolkningstillväxten som ägde 
rum i Södertälje under början på 1900-talet avspeglade sig inte markant i resultatet. 
Den antas dock ha bidragit med en ökad belastning på Himmerfjärdsverket och även 
med en ökad näringsmängd i avrinningsområdena omkring fjärden, och antas därför 
trots allt ha haft en stor påverkan på Hallsfjärden. Detta syntes genom en tidig 
nedgång i bentiska alger, vilket indikerar att miljön gick mot mer näringsrika 
förhållanden med sämre ljusförhållanden i vattnet. 
      De olika utsläppsexperimenten som utförts vid Himmerfjärdsverket under olika 
tidpunkter utmärker sig inte nämnvärt i våra resultat, dock sågs en vändning från 
bentiska till pelagiska arter efter det att reningsverket öppnar och mot nutid. Som 
tidigare nämnt tillät inte datasetet årlig upplösning, och därför tilläts det som 
analyserats endast att finna övergripande förändringar. Den trend som kan utläsas 
efter att reningsverket startade, visade att miljöförhållanden i vattnet förbättrades då 
det syntes allt färre pelagiska kiselalger och allt fler bentiska. Detta kan som sagt 
indikera att siktdjupet blivit bättre och att det skett en återetablering av makrofyter. 
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Ökningen av arter såsom Aulacoseira spp., som skedde under den senaste tiden, kan 
vara en indikator på eutrofiering samt en högre sötvattenspåverkan från Mälaren då 
det är en sötvattensart. En tanke är att det renade sötvattnet som släppts ut från 
Himmerfjärdsverket borde strömma med ut i den nordgående bottenströmmen, som 
annars till största del består av saltvatten från Östersjön. Denna saltvattensström antas 
därmed spädas ut med det söta vattnet från Himmerfjärdsverkets utsläpp, vilket tros 
bidra till Hallsfjärdens låga salthalt. 
      Hallsfjärden är ett område som är särskilt utsatt för näringstillskott och utsläpp på 
grund av Mälarens sötvattensavrinning, vilket gjort att skiktningen mellan salt och sött 
vatten där är starkare än i många andra delar av Östersjön (Vattenmyndigheterna, 
2016). Då detta förhindrar vattenomblandningen i området kan det innebära att de 
omkringliggande faktorerna såsom reningsverk, industrier och tätortsmiljön skulle 
kunnat ha en större effekt än vad de möjligen haft i andra delar av Östersjön. 
      Analysen av resultaten gav svar som är relativt svårtydda, vilket gjorde att 
samtliga artbestämda kiselalgsarter inte innefattades i analysen eller diskussionen. 
Ytterligare försvårande faktorer var att datan inte var helt samstämmig med tidigare 
publicerade data och försvårade tolkningen. Detta gäller exempelvis arterna 
Chaetoceros vilosporer spp. och Ebria tripartita, vilka i tidigare forskning hade 
indikerat eutrofiering (Korhola & Grönlund, 1998; Witak m.fl., 2011) men som inte 
utmärkte sig som sådana indikatorer i denna studie. En aspekt som bör tilläggas är 
dock att dessa studier utförts i öppna Östersjön och är därmed inte helt jämförbara 
med denna studie från en relativt sluten havsvik. 

Metoddiskussion 
Den använda metoden i studien uppfyllde sitt syfte i förhållande till studiens 
frågeställningar, bortsett från att samtliga arter inte kunde räknas. Undersökningen 
gav dock svar på de frågeställningar som skapade ett intresse för att undersöka ämnet. 
En fördel var att det funnits ett flertal liknande utförda studier att ta del av, vilka 
använde sig av samma metod och tillvägagångssätt som denna studie och av den 
anledningen kan tänkas stärka metodvalet. Dock är det en fördel med förkunskap i 
genomförandet av studien, då den består av en relativt komplicerad process och kräver 
även tillgång till laboratorieutrustning. Att förkunskaper är nödvändiga gäller även 
artbestämningarna av kiselalger som utfördes med hjälp av mikroskop. Detta då det 
finns en stor mängd arter som kan blandas samman, vilket kan vara svårt för de som 
inte är erfarna och lämnar ett utrymme för feltolkningar. Hur artbestämmandet går till 
beror även till stor del på vilken sorts mikroskop som använts och vilken förstoring, 
samt vilken litteratur som används för artbestämningen. I denna studie valdes ett visst 
antal arter av kiselalger ut för att räknas och studeras, dock lades kategorierna 
”pennata” och ”centriska” till som benämning av övriga kiselalgsarter för att minska 
risken för felbedömningar. Denna förenkling av centriska och pennata arter kan ha lett 
till att information gick förlorad, då det kan dölja sig både marina och sötvattensarter 
inom samma kategori som försvårade diskussionen om hur sötvatten från Mälaren 
påverkat Hallsfjärden. Att få fram resultat i undersökningen förutsatte därmed att alla 
steg i behandlingen av sedimentkärnorna samt artbestämningarna utfördes på ett 
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korrekt sätt. En annan faktor som har kunnat påverka resultatet var att det är svårt att 
avgöra vad som varit mänsklig eller naturlig påverkan i en omgivning. 
      De utvalda provplatserna har tidigare blivit exponerade för dumpningar, vilket kan 
ha medfört att det analyserade materialet blivit påverkat. Provplatserna kan även ha 
utsatts för andra okända externa störningar som till exempel undervattensskred, 
omlagring av sediment av havsströmmar och stormar, vilket möjligen kan ha påverkat 
resultatet. Den uppsatta tidsaxeln i studien var även en modell, det vill säga ett 
antagande om konstant sedimentationshastighet. I sedimentkärna 2 gjordes ett 
antagande om att sedimentationen i kärnan fortlöper i samma takt som i kärna 1, 
vilket gjorde att studien har generaliserats avseende sedimentationshastigheten i kärna 
2. Hur kiselalgerna bevarats i sedimentet var även en viktig aspekt, då de bevaras 
olika effektivt beroende på hur tjockt dess kiselskal är (Koc & Scherer, 1996). 

Framtida studier 
Forskning som denna skulle kunna vara en lämplig start för vidare forskning inom 
samma område, samt för att skapa ett intresse för Hallsfjärden. Studien har genererat 
flera spännande hypoteser och mer evidens för dessa skulle kunna samlas in i framtida 
studier. Detta exempelvis genom att datering av sedimentet med oberoende 
radiometriska metoder hade utförts, samt om det hade funnits möjlighet att studera 
lagerföljden i en högre tidsupplösning (exempelvis varje centimeter). På så vis hade 
bättre jämförelser med den historiska datan kunnat utläsas och därmed möjligen 
kunnat dra bättre underbyggda slutsatser. 
     I fortsatt forskning skulle även en större mängd kiselalgsarter kunna räknas och 
fler aspekter räknas in och jämföras med flera miljöparametrar, t.ex. såsom väder och 
klimat. En närmare undersökning om jordbruksområdenas utveckling hade även varit 
intressant att undersöka, då data från detta område var svåråtkomlig inom tidsramarna 
för denna studie. En ytterligare intressant aspekt skulle vara att få tillgång till mer 
information om var AstraZeneca släppte ut sitt processvatten innan inrättandet av 
reningsverket 1997, vilket denna studie inte fick svar på, samt hur eller om det vattnet 
renades överhuvudtaget. Detta då information om AstraZeneca och dess rening har 
varit svår att tillgå, vilket även bidragit till att denna studie fått ta en stor del 
information från deras egen hemsida. En undersökning om läkemedelsavfall och 
kvarvarande rester hade därför kunnat vara av vikt för att se om eller hur stor 
påverkan är i området, och om det påverka förekomsten och sammansättningen av 
kiselalgfloran. 

Slutsats 
Syrebrist är ett utmärkande problem i Hallsfjärden, vilket även dokumenterats i de 
sedimentkärnor som använts i den utförda studien. Studien har visat att syrefria 
bottnar och eutrofiering hotar vissa kiselalgsarter samt de makrofyter de lever på och 
förändrar artsammansättningen i ekosystemet, vilket därefter uppvisar skadliga 
effekter. Hallsfjärden har även visat sig vara ett särskilt känsligt ekosystem, med dess 
söta ytvatten och starka språngskikt, vilket gör att det är mer påverkat av 
eutrofieringen och utsläpp av närsalter i området. Detta medför en problematik för 
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Hallsfjärden som visar att påverkan av omkringliggande områden och deras utsläpp är 
stor, och att dessa sedan transporteras ut i öppna Östersjön via den sydgående 
strömmen. Frågeställningarna som studien ställt upp besvaras nedan i punktform. 
  

●   Det som kan utläsas av kiselalgernas artsammansättning i Hallsfjärden under 
denna period är att efter cirka år 1910 sker en förändring i 
artsammansättningen av kiselalger, från marina till sötvattensarter. De 
bentiska arterna, framför allt de epifytiska, uppvisade en hög förekomst fram 
till cirka mitten av 70-talet och minskade därefter i antal, och de pelagiska 
arterna blev allt fler. Under de senaste 20 åren har dock de bentiska arterna 
börjat återetableras igen.  

 
●   De samband som kan avläsas tydligast mellan de miljöförändringar som skett i 

avrinningsområdet och en förändrad havsmiljö är att Himmerfjärdsverket 
påverkat Hallsfjärden negativt i stor utsträckning då det togs i drift. Därefter, 
då de förbättrade sin rening, bidrog reningsverket till att minska sin påverkan 
på fjärden successivt. Även befolkningsökningen antas ha bidragit till 
eutrofierade vattenförhållanden, då detta samband kan utläsas i och med 
epifyternas försvinnande vid ungefär samma tid som befolkningsexpansionen 
sker. Hallsfjärden påverkas i hög grad av Mälarens och Himmerfjärdsverkets 
sötvattenstillförsel, och fjärdens starka stratifiering bidrar till de syrefria 
bottnarna och känsliga miljö. 
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Bilagor 
  
Bilaga 1. Fotograferade bilder på studerade kiselalgsarter. 
 
 

 
Actinocyclus normanii 
 
 

  
Aulacoseira spp. 
 
 

 
 Thalassiosira baltica 
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Chaetoceros vilosporer spp. 
  
 

 
Cocconeis spp. 
  
 

 
Coscinodiscus granii 
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Ctenophora pulchella 
 
 

 
 Ebria tripartita 
  
 
 

 
Epithemia spp. 
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Thalassiosira levanderi 
 
 

 
Pauliella taeniata 
  

 
Melosira arctica 
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Rhoicosphenia curvata 
  
 

 
Stephanodiscus spp. 
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Bilaga 2. Dataset över räknade kiselalger finns att tillgå på förfrågan. 
  
 


